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Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 10 năm 2019 

 

 

TỜ TRÌNH 

Đề nghị ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố 

an toàn thông tin mạng năm 2020 

 

Thực hiện Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm 

an toàn thông tin mạng quốc gia, Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 13/8/2019 của 

UBND tỉnh về việc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng trong các cơ 

quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Văn bản số 4163/UBND-KGVX1 

ngày 13/7/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 

25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ Sở Thông tin và Truyền thông dự thảo Kế 

hoạch ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng năm 2020 của tỉnh (lập theo Đề cương 

tại Phụ lục II, kèm theo Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg).  

Sau khi xin ý kiến góp ý của thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin 

mạng tỉnh Hà Tĩnh, Sở đã hoàn thiện dự thảo Kế hoạch (có bản dự thảo và các 

văn bản liên quan kèm theo) 

Kính trình và đề nghị UBND tỉnh xem xét, ban hành./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Đ/c Đặng Quốc Vinh, PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Đ/c Trần Tuấn Nghĩa, PVP Đoàn ĐBQH, 

HĐND và UBND tỉnh (phụ trách Sở); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT2. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

(Đã ký) 
 

 

 

Bùi Đắc Thế 
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